
ДОВІДКА 
 

Моніторингом прийнятих Верховною Радою України законів України, 

виданих актів Президента України, наказів Міністерства внутрішніх справ 

України, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України, інших нормативних 

документів та проектів законодавчих актів зареєстрованих у Верховній Раді 

України, що стосуються компетенції Експертної служби МВС України, 

у 2018 році станом на 18.09.2018 встановлено. 
 

1. Акти Президента України.  
1.1. Указ Президента України від 17.09.2018 № 284/2018 «Про рішення 

Ради національної безпеки і оборони України від 6 вересня 2018 року «Про 

Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською 

Федерацією» (станом на 18.09.2018 не опубліковано). 

/Рада національної безпеки і оборони України вирішила: 

1. Підтримати пропозиції Міністерства закордонних справ України 

щодо припинення Україною дії Договору про дружбу, співробітництво і 

партнерство між Україною і Російською Федерацією, підписаного 31 травня 

1997 року. 

2. Міністерству закордонних справ України: 

заявити Російській Федерації про бажання України припинити дію 

Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і 

Російською Федерацією, підписаного 31 травня 1997 року, відповідно до статті 

40 цього Договору; 

внести у встановленому порядку на розгляд Президентові України проект 

Закону України щодо припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і 

партнерство між Україною і Російською Федерацією, підписаного 31 травня 

1997 року; 

поінформувати Організацію Об’єднаних Націй, Організацію з безпеки та 

співробітництва в Європі, інші міжнародні організації про бажання України 

припинити дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між 

Україною і Російською Федерацією, підписаного 31 травня 1997 року, та 

підстави припинення./. 

 

2. Акти Кабінету Міністрів України.  
2.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 № 739 «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсного відбору наукових, науково-

технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного 

бюджету» (станом на 18.09.2018 не опубліковано). 

/Урядом затверджено Порядок проведення конкурсного відбору наукових, 

науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів 

державного бюджету. 

Відповідно до зазначеного Порядку проведення конкурсного відбору таких 

робіт є обов’язковим у випадках: 
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– формування державного замовлення на найважливіші науково-

технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію за 

пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки; 

– визначення наукових і науково-технічних робіт, що спрямовані на 

реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та на виконання 

завдань і заходів державних цільових наукових і науково-технічних програм; 

– визначення установ, підприємств або організацій, які 

виконуватимуть наукові, науково-технічні роботи за рахунок коштів 

державного бюджету, без проведення процедур закупівлі відповідно до частини 

третьої статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі”. 

Дія цього Порядку не поширюється на формування: 

державного оборонного замовлення в частині, що стосується задоволення 

наукових потреб із забезпечення національної безпеки і оборони; 

переліку наукових, науково-технічних робіт, що фінансуються 

Національним фондом досліджень України; 

переліку наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання 

за рахунок коштів державного бюджету, інформація щодо яких становить 

державну таємницю./. 

 

 


